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RESUMO 

As grandes quantidades de fertilizantes aplicadas em lavouras de tomate visam evitar 

problemas de escassez de nutrientes permitindo que o agricultor se dedique aos outros 

tratos fitotécnicos exigidos pela cultura. Porém essa técnica se mostra inviável 

economicamente, sendo assim, é inegável a importância da construção de modelos que 

permitam conhecer o acúmulo de nutrientes que a planta possui ao longo de seu ciclo. 

Objetivou avaliar o acumulo de nutrientes para fins industrial, habito de crescimento 

determinado, utilizados para produção de molhos e ketchup. Este trabalho foi executado 

em uma lavoura comercial no município de Araguari-MG, no período de abril a agosto 

de 2013, utilizando-se tomates da cultivar Guaraitã da empresa BlueSeeds. Utilizou-se o 

delineamento de blocos casualizados composto por 9 tratamentos e 4 repetições, os 

tratamentos foram constituídos pelas diferentes épocas de coleta das plantas. Os 

resultados indicaram um aumento crescente no ganho de biomassa da planta, até certo 

ponto, a partir do qual há um decréscimo. Os macronutrientes apresentaram dias de 

acúmulo máximo variáveis, e a ordem crescente de absorção foi: K>N>Ca>P>Mg>S.  

PALAVRAS-CHAVE: Solanum lycopersicum L., nutrição de plantas, tomaticultura. 

ABSTRACT 

Macronutrients accumulation in tomato cultivar Guaraitã 

Large amounts of fertilizer applied in tomato plantations are intended to avoid shortages 

of nutrients, allowing the farmer to spend time with other phytotechnical treatments 

required by the crop. But this technique proves uneconomical; therefore, the importance 

of building models to understand the accumulation of nutrients by the plant throughout 

its cycle is undeniable. Aimed to evaluate the accumulation of nutrients for industrial 

purposes, of determinate growth habit, used for production of sauces and ketchup. This 

work was done on a commercial farm in the county of Araguari - MG, from April to 

August 2013, using the cultivar Guaraitã, from BlueSeeds company. A randomized 

block design consisting of 4 blocks and 9 treatments, which were different sampling 
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times of the plants. The results indicated a gradual increase in the gain of plant biomass, 

until a maximum, from which there is a decrease. The macronutrients presented variable 

maximum days accumulation, and the order of increasing absorption was: 

K>N>Ca>P>Mg>S. 

Keywords: Solanum lycopersicum L., plant nutrition, tomato production. 

O cultivo de tomate abrange todas as regiões brasileiras, sendo, atualmente, a hortaliça 

mais importante do ponto de vista socioeconômico (Rodrigues et al., 2002). Segundo 

Alvarenga et al. (2013) as cultivares de tomate podem ser classificadas nos seguintes 

grupos: santa cruz, caqui, salada, italiano, minitomates e os destinados à 

industrialização, onde os frutos do grupo salada são os mais cultivados, representando 

55% do mercado brasileiro. 

Diante dessa alta demanda de frutos do grupo salada é necessário que o produtor atinja 

altas produtividades, e, para que isso seja alcançado alguns fatores devem ser 

considerados, sendo um deles o fornecimento adequado de nutrientes às plantas. Diante 

disso, torna-se imprescindível conhecer as necessidades da cultura a ser trabalhada para 

que o fornecimento dos nutrientes possam ter o resultado esperado (Gomez-Lepe & 

Ulrich, 1974). 

A elaboração de um programa de adubação da cultura pode ser obtida mais facilmente 

quando se tem os dados da quantidade de nutrientes acumulados pela planta nos seus 

diversos estádios de crescimento. Sendo assim, além de favorecer o vegetal a expressar 

seu máximo potencial uma adubação adequada fornece dados para a construção de 

modelos matemáticos (Augostinho et al., 2008) 

A determinação de uma curva ótima de consumo de nutrientes é de suma importância, 

visto que fornecerá a dosagem de aplicação de um determinado nutriente evitando não 

só possíveis deficiências como também excessos. 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho determinar a curva de acúmulo de 

macronutrientes para o tomateiro Guaraitã, podendo assim fornecer dados para melhorar 

as recomendações de adubação da cultura. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi executado em uma lavoura comercial no município de Araguari-MG, no 

período de abril a agosto de 2013. Foi utilizado para a correção do solo 950 kg ha
-1

 de 

calcário dolomítico, para adubação aplicou-se na época do plantio 950 kg ha
-1

 do 
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formulado 4-14-8, 1430 kg ha
-1

 de super simples e 1430 kg ha
-1

 de torta de mamona, e 

na adubação de cobertura foram aplicados 950 kg ha
-1

 de 4-14-8 e 475 kg ha
-1

 de super 

simples. A análise química do solo da área, realizada pelo FerLAB Laboratório Agrícola 

Ltda, foi fornecida pelo produtor e revelou: pH (H2O) = 5,6; P (meh
-1

) = 16,9 mgdm
-3

; 

K = 0,25 cmolcdm
-3

; Ca = 2,8 cmolcdm
-3

; Mg = 1,2 cmolcdm
-3

; Al = 0,0 cmolcdm
-3

; H + 

Al = 3,4 cmolcdm
-3

; M.O. = 3,7 dagkg
-1

; SB = 4,25 cmolcdm
-3

; T = 7,65 e V = 56%. Na 

calagem aplicou-se 100 kg de calcário dolomítico, na adubação de plantio 100 kg do 

formulado 4-14-8, 150 kg de super simples e 150 kg de torta de mamona, já como 

cobertura foram aplicados 100 kg de 4-14-8 e 50 kg de super simples, sendo todas as 

quantidades citadas referentes à adubação de 1000 plantas. As mudas da cultivar 

Guaraitã, do grupo salada e de crescimento indeterminado da empresa BlueSeeds, foram 

transplantadas no dia 05/04. O espaçamento utilizado entre linhas simples foi de 0,8m, 

entre plantas de 0,7m e entre linhas duplas de 2,2 m perfazendo ao todo 9523,8 plantas 

de tomate por hectare. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

casualizados, composto por 9 tratamentos e 4 repetições e duas plantas por repetição. Os 

tratamentos consistiram nas diferentes épocas de coleta, sendo a primeira no dia 

19/04/2013 e, as outras oito, realizadas em intervalos de 14 dias. 

Foram coletadas duas plantas por repetição com o auxílio de uma faca e um tesourão, 

procedendo-se um corte ao nível do solo. Posteriormente as mesmas eram armazenadas 

em sacolas plásticas até o laboratório de fitotecnia da Universidade Federal de 

Uberlândia, onde foram desmembradas e pesadas em uma balança de precisão, 

determinando assim a massa fresca das folhas, caule e dos frutos (quando houve) de 

cada planta. Em seguida foram feitas amostras, de aproximadamente 200 gramas, com 

os materiais (2 plantas colhidas por parcela) as quais foram encaminhadas para um 

laboratório particular, Safrar Agrícola, responsável por fornecer a massa seca e os teores 

de macronutrientes do conteúdo amostrado. Por fim, utilizando o valor médio das 

plantas, foi possível determinar o acúmulo de matéria seca e de nutrientes em função 

das épocas de coleta. Os dados foram submetidos a analise de regressão utilizando o 

programa estatístico SISVAR. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 traz os valores de biomassa seca das plantas divididas em parte vegetativa 

(folha + caule) e frutos. Nota-se que até aos 28 dias após o transplante (DAT) apenas a 
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parte vegetativa estava presente, e a partir daí os frutos surgem apresentando 

crescimento contínuo exercendo aos 84 DAT a função de dreno principal, como pode 

ser visualizado na Figura 1, onde os frutos possuem maior fração do total da planta em 

relação aos outros componentes (caule e folhas). 

Aos 98 DAT as plantas obtiveram o pico de biomassa seca (Tabela 1 e Figura 1) com 

520 g planta
-1

 resultado inferior ao de Lucena (2001) que aos 94 DAT encontrou 766,9 

g planta
-1 

trabalhando com o híbrido de tomate determinado SM-16, porém superior aos 

406,3 g planta
-1

 encontrados por Fayad (2002) avaliando a cultivar Santa Clara. Ainda 

na Tabela 1, têm-se o ganho de massa seca diário, que foi adquirido dividindo-se a 

massa seca total de um período pelo número de dias do intervalo, no caso 14. O ganho 

máximo foi de 12,09 g dia
-1

, sendo que no final do ciclo o resultado foi negativo devido 

à própria senescência da planta. 

Na Tabela 2 são expostos os valores do acúmulo de todos os macronutrientes em função 

das épocas de amostragens. O Potássio foi o nutriente mais acumulado, 15,48 g planta
-1

, 

seguido pelo N (12,10 g planta
-1

), Ca (8,57 g planta
-1

), P (4,13 g planta
-1

), Mg (2,49 g 

planta
-1

) e S (1,54 g planta
-1

). Villas Bôas (2002), trabalhando com híbrido Thomas, 

encontrou a seguinte ordem de extração: K>N>Ca>S>Mg>P, resultados muito 

semelhantes. 

Com os dados exibidos na Tabela 2, é possível calcular o valor extraído de qualquer 

macronutriente por hectare, basta multiplicar o acúmulo máximo pelo número de 

plantas. Por exemplo, uma planta extraiu 12,10 gramas de nitrogênio, se no hectare 

temos 9523,8 plantas então seriam extraídos 115,23 kg de N. Já para o potássio e 

fósforo, seriam extraídos 147,42 kg ha
-1

 e 39,33 kg ha
-1

, respectivamente, visando uma 

produtividade de aproximadamente 89 t ha
-1

, como a encontrada nesse experimento. 

O acúmulo de cada macronutriente nas folhas, caule e frutos das plantas são exibidos 

nas Figuras 2 e 3. É possível notar uma relação entre a massa seca e o acúmulo de 

nutrientes, por exemplo, o intervalo entre 84 e 98 dias, onde se tem uma maior 

quantidade de frutos, o acúmulo de nutrientes nessa parte da planta se mostra maior, 

uma das exceções é o cálcio (Figura 3C), cuja imobilidade é responsável por manter o 

macronutriente na parte vegetativa. 
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O tomateiro apresenta biomassa crescente, até certo ponto, onde há o decréscimo devido 

à própria senescência da planta. O potássio foi o nutriente mais extraído, seguido pelo 

nitrogênio, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre.  
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Tabela 1: Massa seca da planta de tomate Guaraitã (exceto raízes), em gramas por 

planta, em função das coletas (Dry mass of Guaraitã tomato (except roots), in grams per 

plant, based on the collections), Uberlândia, UFU, 2013. 
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D.A.T Folha + Caule % Frutos % Total % Dia 

 14 17,75 100 0 0 17,75 100 - 

28 43 100 0 0 43 100 1,8 

42 147,75 93,22 10,75 6,78 158,5 100 8,25 

56 130,25 66,03 67 33,97 197,25 100 2,77 

70 191,5 60,17 126,75 39,83 318,25 100 8,64 

84 249,5 51,18 238 48,82 487,5 100 12,09 

98 261,75 50,34 258,25 49,66 520 100 2,32 

112 267 59,76 179,75 40,24 446,75 100 -5,23 

126 184,5 70,02 79 29,98 263,5 100 -13,09 

 

 

Tabela 2: Quantidade total de macronutrientes extraídos pelo tomateiro (exceto raízes), 

em gramas por planta, em função das coletas (Total quantity of macronutrients extracted 

by tomato plants (except roots) in grams per plant, based on the collections), 

Uberlândia, UFU, 2013. 

D.A.T N P K Ca Mg S 

 

------------------g planta
-1

 --------------------- 

14 0,56 0,16 0,61 0,37 0,11 0,05 

28 1,5 0,49 2,03 0,87 0,39 0,15 

42 4,76 2,58 6,33 3,1 1,21 0,67 

56 5,71 1,46 10,25 3,13 1,20 0,23 

70 8,56 2,47 10,11 4,93 1,71 1,54 

84 12,10 2,53 15,48 6,79 2,01 0,66 

98 10,42 4,13 13,8 7,29 2,49 0,92 

112 10,71 1,92 11,12 8,57 2,11 0,29 

126 6,87 1,44 6,32 6,27 1,65 1,10 
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Figura 1: Biomassa seca de folhas, caule, frutos e total em gramas planta
-1 

do tomateiro Guaraitã em função das coletas (Dry biomass of 

leaves, stems, fruits, and total grams plant
-1

 of Guraitã tomato based on the collections), Uberlândia, UFU, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Acúmulo de nitrogênio (A) e fósforo (B) nas folhas, haste e frutos do tomateiro Guraitã (Accumulation of nitrogen (A) and 

phosporus (B) in the leaves, stem and fruit of Guaraitã tomato based on the collections), Uberlândia, UFU, 2013. 
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Figura 3: Acúmulo de potássio (A), cálcio (B), magnésio (C) e Enxofre (D) nas folhas, haste e frutos do tomateiro Guraitã (Accumulation 

of potassium (A), calcium (B), magnesium (C) and sulfur (D) in the leaves, stem and fruit of Guaraitã tomato based on the collections), 

Uberlândia, UFU, 2013. 
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